
  هةفتانة ىووتة

هةَلبذاردنـةكان طرتويةتـة بـةر وكـاري      يَيرةي ئةو  ِرَيِرةوةي كة كؤمسيؤنطوبة

سـندكردني ِرَيكارةكـاني   ياريدا بة ثةلةسةر دةكات ئةنجومةني كؤمسياران بِر

هَيناني و جياكردنـــةوةي دةنطـــةكان بـــة بـــةكاردةنطـــداني طشـــتي و ذمـــاردن 

ِرةضـاوكردني ئامؤذطـاري و ِراوَيـذةكاني    ئامَيرةكاني خَيراكردنـي ئةنجامـةكان بة  

ِرَيكخـراوي   و) unami(ئؤفيسي نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ هاوكـاري هةَلبـذاردن   

ثشــتيان بةســتوة بــةو   كــة) ifs(دةوَلــةتي بــؤ سيســتةمي هةَلبذاردنــةكان  نَيو

يؤة ياساييةي كة هةَلبذاردن رَيكدةخات بـةطوَيرةي سيسـتةمي ليسـتي    ضوارض

 ي) ٩(ي ياسـاي هةَلبذاردنـةكاني ذمـارة    بـةثيَ  ةسـي وة كةككانديـدي تا  كراوة و

  .بذاردن بازنةي هةَل) ٨٣(وة بةسةر كة عَاقي دابةشكرد ٢٠٢٠ساَلي 

ــةو ضوار  ــةو ئامادة  ضــَيوةيةداوة هــةر ل ــو ئ ــة نَي ــةي ِرؤذي  و ل ســازية هونةريان

نـاردني نمونـةي   ئةنجومةني كؤمسياران رةزامةندي دةربِري لةسةر  ،دةنطدان

دةنطداني طشتي وتايبةت بؤ كؤمثانياي مـؤي كـؤري   دةنطدان تايبت ب ثةِرةي

كة ئامَيرةكاني لَيكؤلينةوة و ئامَيرة ئةليكؤنيةكاني خَيراكردنـي ئةنجامـةكاني   

ــؤ ثِرؤســةي   ، دروســتكردوة  بةمةبةســتي ئةنجامــداني كــردةي تاقيكردنــةوة ب

ــاي ثشــكنةر    ــةئامادةبوني كؤمثاني ــدان ب ــارة هــةر  ، دةنط ــو دي ــةكي وةك بازنةي

، ي دةنطــداني تايبــةت بــةخؤي هةيــة بازنةيــة ثةِرةيــةك) ٨٣(بــذاردن لــةم هةَل

دا ثـةِرةي دةنطـدانيش   دةنطـدةراني تؤمـاركراو لـة بازنةكـة    ي ذمارةي  َييوةبةث

  .داب دةكرَيت 

ئــةو  لــة اليــةكي تــرةوة ئةنجومــةني كؤمســياران ِرةزامةنــدي دةربــِري لةســةر 

جياي زانيــاري لــة  لؤاســيؤنةكان و تــةكنؤ ميكانيزمــةي كــة فةرمانطــةي ئؤثةرِ  



وة فةرمانطةي ناوبراو فةرمانطةيةكة كةبةرثرسة -كؤمسيؤن ثيشنياري كردبوو 

 -ي دةنطـــداننـــاوةوةي داتاكـــاني ئـــةنجاملـــة ِرووي هونةريـــةوة بـــؤ خســـتنة 

يكردني ئةو كارمةندانةي زانياري كةثَيشنيارةكةيان تايبةت بوو بة دانان و ديار

و داخل دةكةن كة تايبةتـة  دةخةن ؤِرمةكاني ئةنجامي دةنطدان ِرَيكاتاي سةر فد

ــة وَي ــة    ب ــان دةطات ــة ذمارةي ــدان ك ــتطةكاني دةنط ــتطة ) ٥٨٠٠(س ــةَالم .وَيس ب

دان كؤمســيؤني ســةبارةت بــة دانــان و ديــاريكردني كارمةنــداني رؤذي دةنطــ 

ة لـة  اَلي دانـاني ميكانيزمَيكـة بـؤ دانـاني ئـةو كارمةندانـ      هةَلبذاردنةكان سـةرق 

كارمةنــداني فةرمانطــةكاني حكومــةت ئــةوةش بــة هةماهــةنطي كــردن لةطــةَل  

شـداريكردن لـة هةَلبـذاردني    ثَينـاوي هاوكـاري و بة   وةزارةتةكاني حكومةت لة

  .داهاتوو

ي يلـــةخؤبردو وة لةاليــةكي تـــرةوة كؤمســيؤني هةَلبذاردنـــةكان بــةو ثـــةِري   

اركردن و دابةشـكردني  تؤمـ و بةردةوامة لة ئةنجامداني ثِرؤسةي نوَيكردنـةوة  

وةهــةروةها بةردةواميشــة لــة ثِرؤســةي تؤمــاركردني     ، كــارتي بايؤمــةتري  

ــةيماني سياســي وثَيشــوازيكردن   ــهاوث ــةئامانج ل ــاَلَيوراوان وة ب ي ة ليســتي ث

كردنةوة و ن لـة هةَلبـذاردن لةرَيطـةي هؤشـيار    بةرزكردنةوةي رَيذةي دةنطدةرا

ن دهةَلدةسـتَيت بـة بةشـداريكر   كؤمسـيؤن   ،طةياندني ِرؤشنبي هةَلبذاردن

وةتايبةتـة بـة ِروونكردنـةوةي    هةية، لةو كؤِرانةي كـة ِرةهةنـدي هةَلبـذاردنيان   

ميكـــانيزمي وةرطرتنـــي ليســـتي ثـــاَلَيوراوان وة ئـــةو كاتـــةي كـــة كؤمســـيؤن  

ــاني كؤمســيون      ــاَالوتن و ِرَيكارةك ــةكاني خؤث ــةروةها مةرج ــاريكردوة وة ه دي

ــدةكان   ــتي كانديـ ــة ليسـ ــةبارةت بـ ــي  ، سـ ــؤنيةتي دابينكردنـ ــةروةها ضـ و هـ

ســةالمةتي دةنطــدةر لــة نــاو ناوةنــدةكاني هةَلبــذاردن و دةرةوةي ناوةنــدةكان  



ديـــاريكردني مـــةوداي توانـــاي كارمةنـــداني كؤمســـيؤن لةســـةر بـــةديهاتني  

ئامانجةكاني دامةزراوةكـة لـة ئةنجامـداني هةَلبـذاردنَيكي ثـاك و تةندروسـت       

ضوني سةرؤك و ئةنداماني ئةنجومـةني  واداةستة بة كاري بةردةوام و بةدوةيث

هاتةكاني كـارو ضـاالكيةكان   ثَيش هةَلبذاردن بؤ كؤمسياران و سةرؤكي كارطَيِري

 ســي ثارَيزطاكــان وةلــة هــةموو بــةش ولقــةكاني ئؤفيســي نيشــتماني و ئوفيَ  

ثةراسـيؤنةكان وة ئـةو   توَيكردني خشتةي كـاتي ئؤ اوهةروةها طفتوطؤكردن و ت

خشــتةكة ديــاريكراوة بــؤ هــةموو قؤناغَيــك لــة قؤناغــةكاني وادانــةي ي كــة لــة 

ةوةي ان ِراســتكردنثاشــ بةمةبةســتي هةَلســةنطاندني كارةكــان و،هةَلبــذاردن 

ةكان و ديـاريكردني مـةوداي بةرةوثَيشـةوة    ي قؤناغـ ِرَيرةوةي ثِرؤسةكة و بـةَثي 

 . ياندن بة ئامانج طة وتةكان وضون لة دةستكة

 

  نووسينطةي ووتةبَيذي ِراطةياندن  

  ١١/٣/٢٠٢١:بةروار                                                                    

 


